INFORMATIE VOOR PATIËNTEN, ARTSEN & (FYSIO)THERAPEUTEN

Herstel Yoga bij chronische ziekte & kanker
DR. PETER HAIMA

Herstel Yoga kan lichamelijke en psychische klachten verlichten bij chronische aandoeningen zoals
kanker, COPD, vermoeidheidssyndroom, aandoeningen van rug-nek-schouders, fibromyalgie,
slapeloosheid en stress.
Herstel Yoga maakt gebruik van veilige en effectieve mind-body technieken uit o.a. yoga, mindfulness,
en ademtherapie. Alle oefeningen zijn er op gericht het zelf-herstellend vermogen van de mens te
versterken en lichamelijke en psychische klachten te verminderen. Er wordt geoefend in kleine
groepen en er is veel individuele aandacht. Een persoonlijke intake is onderdeel van het programma.
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Voetnoten:
1

Yoga versterkt het immuunsysteem
Yoga verbetert de fysieke, mentale en emotionele fitheid en induceert een ontspanningsresponse. Dit heeft een positieve uitwerking op
het immuunsysteem. Daarnaast laten vele studies zien dat yoga en andere meditatieve oefeningen leiden tot activatie van de lymfocyten
[11-15]. In één studie werd een yoga groep die zachte bewegingen, ademhalingsoefeningen en meditatie uitvoerde vergeleken met een
groep die wandelde en ontspanningsmuziek beluisterde. In de yoga groep werden 3x meer genen geactiveerd in de lymfocyten (T-, B- en
NK-cellen) en monocyten [11-15].
2

Effect van beweging en yoga op recidief en overleving na kanker
Vele studies [6-8] laten een inverse relatie zien tussen beweging en mortaliteit na de diagnose kanker, m.n. bij borst- darm en
prostaatkanker. In één studie zag men 11 jaar na de diagnose borstkanker significant minder mortaliteit onder vrouwen die gezonde
voeding en fysieke activiteit combineerden met yoga ademhalingstechnieken, dan in de controle groep [8].
3 Positieve epigenetische effecten

Een door yoga en meditatie sessie opgewekte ontspanningsrespons zorgde bij deelnemers voor grote veranderingen in genexpressie.
Genen die geactiveerd werden hadden te maken met het immuunsysteem, energiestofwisseling en insulineafgifte. Genen die
gedeactiveerd werden hingen samen met ontstekingsreacties en stress. Daarnaast waren bloeddruk, hartslag en ademhalingsfrequentie
gezakt. Alle veranderingen hielpen het lichaam beter te reageren op chronische psychologische stress [9,10].
4 Positief effect op autonome zenuwstelsel

Yoga beoefening, ademtechnieken, mindfulness en compassie [19] leiden tot de-activatie van de stress
response (fight & flight) en activatie van de relaxatie response (rest & digest). Dit is o.a., het gevolg van het
directe positieve effect op het autonome zenuwstelsel, de activiteit van het sympathische deel vermindert
en het parasympatische zenuwstelsel wordt geactiveerd (grafisch weergegeven in de figuur rechts).

Deelnemen aan Herstel Yoga?
Herstelyoga is een zachte vorm van yoga en is ook geschikt voor mensen die beperkt zijn in hun beweging. De oefeningen worden
afgestemd op jouw mogelijkheden. Na positief advies van je arts of doorverwijzing door een erkende Integrative Medicine specialist,
doen we een individuele intake om je klachten en mogelijkheden te bespreken. Een eerste privé les is onderdeel hiervan en je ervaart
meteen de helende werking van herstelyoga. Daarna kun je kiezen voor privé sessies of deelname aan herstelyoga groepslessen.

Waar? Op dit moment wordt herstel yoga volgens deze methode uitsluitend gegeven bij Life-Force Yoga - Westervoort door dr. Peter
Haima. Hij is een gecertificeerd yoga & mindfulness docent en aangesloten bij de beroepsverenigingen voor yoga docenten (VYN) en
mindfulness trainers (VMBN). Hij werkt samen met ziekenhuis Rijnstate en vanuit het Integrative Medicine spreekuur kunnen mensen
naar hem worden doorverwezen. Groepslessen zijn momenteel op dinsdag (10:30-12:00) en woensdag (9:30-11:00). | www.life-force.nl
| info@life-force.nl . Binnenkort zullen andere yogascholen volgen.
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